
 
  

                                                                         ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
                              
         

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ  
за научноизследователската дейност на преподавателя през 2018 година  

  
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ И СТЕПЕН, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ: ................................................................................................................................................................................................ 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЛЪЖНОСТ:  ............................................................       

КАТЕДРА: ........................................................................................................                                
ФАКУЛТЕТ:  .....................................................................................................     
                           

ВАЖАТ ВСИЧКИ ДЕФИНИЦИИ ОТ ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

№   ВИД ДЕЙНОСТ   ТОЧКИ 
за единица

 
брой 

 
точки 

1.  

Подаване на предложение за проект:  
–   национален – за ръководител/за член на колектива  
– международен – за ръководител/за член на колектива  

  
10/5   

20/10  

  

2.  

Участие в одобрен научноизследователски проект: 
– национален – за ръководител/за член на колектива  
– международен – за ръководител/за член на колектива  
– съвместно с бизнеса – за ръководител/за член на колектива 

  
40/20 
60/30  
40/20 

  

3.  

Публикувани научни статии:  
–     в научно издание с импакт фактор или SJR 
– в научно издание с импакт фактор или SJR при участие на студент 
– в научно издание индексирано/неиндексирано в Web of Knowledge, Scopus, ERIH Plus 
– в научно издание индексирано/неиндексирано в Web of Knowledge, Scopus, ERIH Plus при участие на студент 

  
50  
60  

30/20 
40/30  

  

4. Съставителство на научeн сборник или антология с обем под/над 300 стандартни страници 20/30   

5. Публикувана монография/студия/съавторство в книга 60/30/20   

6.  Участие в редакционна колегия на научно издание без/с импакт фактор или SJR 5/10   



 
  

 
                                                                 ОБЩО БРОЙ ТОЧКИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:   

 
 
Отразените данни за научноизследователска дейност в индивидуалния отчет, подписан и представен от мен са верни, съгласно 
изискванията и условията на Правилника за научноизследователска дейност на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. Публикациите и цитиранията са въведени в САНИ. За всички дейности има налични доказателства. 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ....................................                                РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: ......................................                                                    ДЕКАН: ........................................  
         /подпис/                  /подпис/                 /подпис/

7.  

Участие в научни семинари, конференции и други научни форуми: 
– член на програмен/организационен комитет/секретариат на университетски, национален, международен научен 

форум   
– участие с доклад в научен форум  
– участие с постер в научен форум  
– друго участие /изброяват се/ 

  
        10  

 
15 
7 
5 

  

8.   Подготовка на стратегии, програми, изготвяне на документи свързани с научноизследователската дейност 20 общо   

9.   Заявка/удостоверение за патент, полезен модел, обект на интелектуална собственост  10/50   

10.  
Изготвяне на рецензия за научен труд /монография, книга и др. 
 

2/1, но не 
повече от 10  

  

11.   Забелязан цитат в българско или международно научно издание без/с импакт фактор или SJR 2/4 на цитат, 
до 120 

цитата, от 121 
цитата 

точките се 
броят по 1/2 

  

 12.  Други дейности с научноизследователски характер – изброяват се 10 общо   

13. Издаване на учебник/учебно помагало по правилата за публикационна дейност на ПУ 40/20   

14. Разработване на нов курс лекции/упражнения по дисциплина от учебен план 30/10   

15. Разработване/адаптиране на електронен курс по дисциплина, включена в използваната платформа за електронно 
обучение 

40/20   

16. Разработване/адаптиране на учебен курс на чужд език за Еразъм студенти 40/20   



 

  
ФАКУЛТЕТИ 

20 000.00 лв. на факултет 

800 точки – максимум на човек 
(над 800 точки се приравняват на 800 точки) 

Максимум възнаграждение  3 200.00 лв. на човек 

1 точка = 4.00 лв. 
  

 *При равен брой точки и по-голяма сума от предвидената за звеното, начинът на класиране се определя от съответното звено. 


